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Valby Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns 
Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen 
og politikerne på Københavns Rådhus. 

 

   
   
      
Høringssvar Københavns erhvervs- og vækstpolitik  
 
Valby Lokaludvalg har den 2. september 2014 modtaget 
høringsmateriale omkring forslag til kommuneplantillæg for kreative 
zoner. Valby Lokaludvalgs erhvervs- og innovationsudvalg har drøftet 
høringen på et møde den 2. oktober 2014, og Valby Lokaludvalg har 
drøftet og godkendt høringssvaret på møde den 14. oktober 2014. 
 
Valby Lokaludvalg har stort fokus på det lokale erhvervsliv, og er 
glade for, at kommunen nu vil gøre en indsats for at gøre København 
til en mere attraktiv by at drive virksomhed i.  
 
Målene politikken opstiller er langt hen af vejen de rigtige – dog kan 
det diskuteres, hvor relevant det er at måle på, om flere akademikere 
bliver ansat privat, for det gør de, og har gjort gennem de sidste ti år. 
Det ville være mere relevant at måle på, om flere akademikere blev 
ansat i små- og mellemstore virksomheder, idet det er anerkendt, at 
netop dette i særlig grad skaber vækst.  

Iværksættere 
Valby Lokaludvalg hilser det store fokus på iværksætteri velkomment, 
da det er lige netop det København mangler. København er rig på 
kreative og højtuddannede, men fattig på folk, der har erfaring med 
iværksætteri, jf. rapporten ”Kultur som vækstdriver” fra teknologisk 
institut. Denne gruppe kunne bidrage væsentligt til væksten i 
Københavns Kommune.  
 
Valby Lokaludvalg har den væsentlige anke til erhvervs- og 
vækstpolitikken, at vi ikke mener den løser de problemer, små 
nystartede virksomheder møder i de første leveår.  I de små 
iværksættere ligger der et kæmpe vækstpotentiale, som vi ikke mener, 
vil blive udnyttet med den præsenterede erhvervs- og vækstpolitik.  
 
Initiativer til at lette bureaukratiet og adgangen til erhvervsservice er 
vigtige, ligesom det er vigtigt at undervise i iværksætteri. Det vil 
tidligt give en forståelse for, hvad det indebærer at være iværksætter, 
og hvor alsidig og arbejdsom man skal være for at have succes med at 
drive egen virksomhed.   

Der skal generelt ikke tages særlige hensyn til iværksættere, men det 
skal i langt højere grad være mere effektivt at etablere sin virksomhed 
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i København. Vigtige initiativer, som også er indeholdt i politikken, 
er:  

 At minimere omkostningerne til byggesagsgebyrer 
 At mindske sagsbehandlingstiden. Den gennemsnitlige 

behandlingstid på byggesager i kommunen ligger på ca. 80 
dage. Til sammenligning ligger Aalborg kun på 33 dage 

 Iværksætter hotspots bør etableres i områder som f.eks. det 
gamle Grønttorv 

 At have øget fokus på private initiativer 

Renoveringen af vejnettet samtidig med det store metrobyggeri er en 
udfordring for Københavns tiltrækningskraft lige nu, men vi ser frem 
til, at byens veje bliver mere fremkommelige, når Metroen står færdig 
om nogle år.  

Forståelse af iværksætterens vilkår 
I dag er den lille iværksætter den fattigste i Danmark, og mange 
nystartede virksomheder går under indenfor de første 5 år – i 
restaurationsbranchen bukker de fleste under indenfor et halvt år. Den 
lille iværksætter kæmper ofte med at være alene i sin virksomhed, og 
er i mange tilfælde bundet af åbningstider og lange arbejdsdage. 
Udover det skal han ene mand kunne alt, hvad en stor virksomhed 
med mange ansatte kan. Læg hertil store udgifter til husleje, 
eventuelle lønninger, renter på lån og overblik over de mange regler, 
ansøgninger, godkendelser, afgifter mm. Så forstår man hvorfor 
iværksættere tit knækker nakken, med arbejdsuger på 70-80 timer, og 
intet overskud i sigte.  

Gør iværksættere i stand til at tjene penge  
I stedet for et nyt erhvervshus, som de små iværksættere ikke har tid 
til at besøge, ville disse virksomheder drage stor fordel af en 
opsøgende indsats, som mødte dem i dagligdagen, og løste nogle af 
deres problemer her og nu.  
 
Vi mener ikke at direkte støtteordninger giver pote – det handler om at 
give de små virksomheder mulighed for at tjene penge og få overskud 
de første år, så virksomheden kan opnå en sund økonomi.  
 
For at gøre det mere attraktivt at starte ny virksomhed, og gøre det 
mere sandsynligt at de små, nystartede virksomheder overlever deres 
første år, foreslår vi at kigge på følgende tiltag:  
 
- Momsfritagelse det første år af en nystartet virksomheds levetid  

o Momsfritagelse vil give virksomheden et løft, som er 
proportionalt med indsatsen, og vil ikke bare være en 
pose penge 

- Opsøgende indsats – erhvervsrådgivere, der tager ud og rådgiver 
nystartede virksomheder 
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- Afgiftslettelser de første år, f.eks. fritagelse for grønne afgifter og 
afgifter til renovation 

o  Affaldsgebyret på 750 kr. burde kunne fjernes for små 
virksomheder, der ikke skaber affald i deres virksomhed. 

- Københavns kommune stiller sig som garant for nystartede 
virksomheder, der kan optage lån til en lavere rente. Københavns 
Kommune kan udvise risikovillighed, og stille garantien når 
banken ikke vil. Denne opgave kunne også ligge hos erhvervsråd, 
som besidder kompetencerne til at vurdere om det er en solid idé 
og værd at investere i. 

- Erhvervsrådgivere skal arbejde helt autonomt fra kommunen med 
en resultatkontrakt, beskrivende aftalen mellem kommunen og 
erhvervsrådet. Dette sikrer, at kommunens vækstplan følges, og 
der samtidig bliver handlefrihed for direktøren i erhvervsrådet. 

Det er de små erhvervsdrivende, der er til stede i bybilledet, og dem, 
der skaber liv i byen og bybilledet. De er både med til at drive vækst 
og skabe den levende by, som er en forudsætning for, at København 
fortsat er attraktiv for turister og internationale virksomheder.  
Det er rigtig positivt, at erhvervslivet er kommet på dagsordenen. Vi 
efterlyser dog mere risikovillighed og forståelse for de små 
erhvervsdrivendes daglige bekymringer og udfordringer.  
 
Med venlig hilsen,  
 
Sanne Fejfer Olsen, formand for Erhvervs- og Innovationsudvalget  
Michael Fjeldsøe, formand for Valby Lokaludvalg 
 


